
Hey! Vent lige med det. Jeg har en bedre idé,
Jeg har taget noget med, prøv lige at se
Den har en kæmpe motor og en kæmpe skovl
Jeg har lånt den af min gode ven Povl
Er det ikk’ bare nemmer’, hvis jeg nu bestemmer 
At vi graver med den her - igen og igen så
Vi kan lave et hul, med plads til tusind
Så vi mega hurtigt færdig, kan i se fidusen

"Det er fint! Men vi skal have mere end et hul"

Hvis du var en frø
Sangtekst fra Ramasjang Redder Frøerne

Hvis du‘ var en frø
Så mangled’ du nok et sted at bo
For her i Danmark mangler frøerne nogle steder med ro
De mangler huller med vand. 
Vandhuller over hele vores land
Så hvis du graver et vandhul Og din ven graver ét
Så gør vi andre det samme, så alle gør lidt

Det der, det ved jeg hvordan vi gør
Det’ lidt vildt men jeg’ modig nok, så jeg tør
Jeg har en idé, Ikk’ bebrejd’ mig
Men jeg har snuppet den her fra en vejarbejder 
*djøh-djøh-djøh-djøh-djøh* det er et trykluftsbor
Den graver helt ned til hvor kineserne bor 
SE! Et kæmpe dybt hul. Det’ nok til 100 frøer, så’ vi vist i mål

For hvis alle bare tog et spadestik 
Så en padde fik
Et nyt sted at bo
Så’ det let nok at tro
At vi ku’ klare det på et øjeblik 
Med lidt god teknik
Lidt fedt på din kno
Så det’ let som 1, 2,
3, 4!

Op, ned
Ned og sid’
Grib en skovl og tag ved
Grav et hul så dybt du kan 
Fyld det op, op, op med vand
Op, ned Ned og sid
GRAV ET HUL!
Så gør vi det let, for en frø
For den kan bo i vores lillebitte sø

”Ej, Kristian. Vi skal bruge mere end ét hul. Her!” 
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Op, ned
Ned og sid’
Grib en skovl og tag ved
Grav et hul så dybt du kan 
Fyld det op, op, op med vand
Op, ned
Ned og sid
GRAV ET HUL!
Så gør vi det let, for en frø
For den kan bo i vores lillebitte sø

For hvis alle bare tog et spadestik 
Så en padde fik
Et nyt sted at bo
Så’ det let nok at tro
At vi ku’ klare det på et øjeblik 
Med lidt god teknik
Lidt fedt på din kno
Så det’ så let som 1, 2,
3, 4!

Op, ned
Ned og sid’
Grib en skovl og tag ved
Grav et hul så dybt du kan 
Fyld det op, op, op med vand
Op, ned Ned og sid
GRAV ET HUL!
Så gør vi det let, for en frø
For den kan bo i vores lillebitte sø

”Sådan der, nu har i den!
Yeah! 
Så gør vi det en gang til. 
Yeah
For alle frøer i Danmark!
Yeah!
Vi gør det igen
Er i klar?”

Ned! Ned og sid. 
Grib en skovl og tag ved. 
Grav et hul- hvis du kan. 
Og fyld det op med vand. 

Ned! 
Ned og sid. 
Grib en skovl og tag ved. 
Grav et hul- hvis du kan. 
Og fyld det op med vand.
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